Andelsboligforeningen
Birkebakken II
Birkehegnet 7, 2630 Taastrup

Vi har fået en DELETJENESTE

LÅNEBØRSEN
CHECK PÅ ” www.birkebakken-2.dk ”
På LåneBørsen… kan du dele / udlåne / udleje dine Ting og Sager…. Gear og Grej…. Tøj og
Klude….Bøger og blade….Sy og strikke gear…Hobby værktøj og gear …Find selv på mere… kik i
dine skabe… ALT du har i gemmerne som samler støv.. og som du vil låne ud til dine naboer.
For at vi har et stort udvalg af emner, er det vigtigt at du byder ind til fællesskabet.
Se hjemmesiden.. hvordan du gør…. pt er der kun lidt ting jeg har fundet i mine skabe…
Konditioner for udlånet,… du bestemmer…, det er helt OK at tjene lidt… og det er meget fint at det
er gratis…, niveau for evt depositum.. leje, og betalingsmåde… det er helt op til ejeren af emnet.
Når et emne oprettes, tilknyttes en kalender, hvis emnet bookes … sendes en mail til udlåner og
låner… med relevante oplysninger, og emnet vises som ”Optaget” i kalenderen, de pågældende
dage. Herefter er det låners pligt at tage kontakt til udlåner, for at aftale nærmere.
BOOKNING … hvor man booker emnerne, er lukket for alle uden for foreningen.
Derfor kræves et login for at få adgang til BOOKNING.

Bruger navn: beboer
Password: Gå forbi Birken og kik i flagkassen
Hold det venligst HEMMELIGT for alle uden for foreningen
Spørgsmål kan rettes til WEB-master: Keld Lindgaard Nielsen, Syrenhegnet 66 –
Mail: nformand@birkebakken-2.dk
---------………----------

Generelt til foreningens hjemmeside…Siden er opdateret efter bedste evne, men …jeg
mangler måske referater fra ekstraordinære generalforsamlinger 2018, 2017, 2016 samt Nyt fra
bestyrelsen 2018 og 2017 som jeg gerne vil have med for at fuldende historien….. Yderligere vil
jeg gerne have lidt billeder til supplering i Galleriet på hjemmesiden… Kik gerne i dine gemmer for
det der mangler…
Kontakt Keld på Syrenhegnet 66, for at få materiale scannet, eller send materialet i PDF/JPEG til:
nformand@birkebakken-2.dk
Giv meget gerne feedback, på hvad du kunne tænke dig på Hjemmesiden, noget vi kunne bruge
siden til… samt hvis der er noget du mener skal rettes….
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